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ভূিমকা
• মািকর্ ন সংিবধােন �িত দশ বছর অ�র জনসংখয্ার আদমশমাির করার িবধান রেয়েছ।

• এই মািকর্ ন আদমশমাির সংিবধােনর এক-বয্ি�, এক-েভাট মতবাদেক �িতফিলত করার জনয্ 
সারা েদশজেুড় েফডােরল, ে�ট এবং �ানীয় আইন �েণতা েজলাগিলর পুণঃেজলাকরণেক 
�রাি�ত কের।
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NYC েজলাকরণ কিমশন 
• New York শহের, িসিট চাটর্ ার, িনউ ইয়েকর্ র েজলাকরণ কিমশনেক 51িট নতুন িসিট 

কাউি�েলর মানিচ� আঁকার দািয়� অপর্ণ কের।

• কিমশনিটেত 15 জন সদসয্ আেছ। সাতজনেক েময়র কতৃর্ ক িনেয়াগ করা হয়। আটজনেক 
িসিট কাউি�ল কতৃর্ ক িনেয়াগ করা হয়। পাঁচজনেক কাউি�েলর সংখয্াগির�তার িভিত্তেত এবং 
িতনজনেক কাউি�েলর সংখয্ালঘুতার িভিত্তেত িনেয়াগ করা হয়।

• কিমশেনর সদসয্ িনবর্াচেনর িনণর্ায়ক হল বেরা, রাজৈনিতক দল, সংখয্ালঘুতা, ি�িত এবং 
ৈবিচ�য্।
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এিট েকন গর�পণূর্?
• New York শহেরর জনসংখয্া 2010 সােল 8.2 িমিলয়ন েথেক েবেড় 2020 সােল 8.8 

িমিলয়েন েপৗঁেছেছ।

• মুটামুিট 630,000 মানুষ শহরিটেত নতুন যু� হেয়েছ।

• 51িট িসিট কাউি�ল েজলা এবং 8.8 িমিলয়ন জনসংখয্া, এর অথর্ হল কিমশনেক অবশয্ই 
এমনভােব নতুন েজলাগিল আঁকেত হেব যার �িতিটেত গেড় 172,882 জন বািস�া থাকেব।
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এিট েকন গর�পণূর্?
• িসিট কাউি�ল হল েময়েরর সােথ �ানীয় সরকােরর সমমােনর শাখা

• িসিট কাউি�েলর শহেরর $101 িবিলয়ন ডলার বােজেটর উপর এবং িন�িলিখত ধরেণর 
সমসয্ার ে�ে� েভােটর উপর �মতা �দত্ত আেছ েযমন:

• হাউিজং অয্াে�স ে�া�ােমর স�সারণ

• েছাট বািড়র মািলকেদর জনয্ স�িত্ত কর ছাড়

• পাকর্  পুনঃ�িত�া এবং জ�াল সাফাই

• কিমউিনিটর িনরাপত্তা কমর্সূিচেত িবিনেয়াগ

• এ কারেণই নতুন কাউি�ল েজলা গঠেন িনউ ইয়কর্ বাসীর মতামত গর�পূণর্
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জনসংখয্ার গিতধারা
• কিমশনেক অবশয্ই নতুন মানিচ� আঁকেত হেব যা সাধারণ জনসংখয্া এবং আমােদর 

িহ�ািনক ও এিশয়ান জনসংখয্ার বৃি�েক �িতফিলত করেব, যা গত আদমশমািরর পর 
েথেক িবে�ািরত হেয়েছ।

• িহ�ািনকরা �ায় 154,000 েলােক উপিনত হেয়েছ।

• এিশয়ানেদর ে�ে� সংখয্াটা 345,000 েলাক।

• এিদেক শহেরর কৃ� এবং শ� জনসংখয্া যথা�েম 84,000 এবং 3,000 জেন স�ুিচত হেয়েছ
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1965 সােলর েভাটািধকার আইন
• মানিচ� আঁকার সময় কিমশনেক অবশয্ই েয আইনী িবেবচনাগিল করেত হেব তার মেধয্

একিট হল 1965 সােলর েফডােরল েভাটািধকার আইন। 1

• এিট একিট নতুন েজলার মানিচ�েক জািতগত এবং ভাষাগত সংখয্ালঘুেদর েভােটর �মতা 
অ�ীকার করা বা মুেছ েফলা েথেক বাঁধা �দান কের।

1 সুি�ম েকােটর্ র মামলা Shelby County v. Holder, 570 U.S. 529 (2013) অনুসাের, িনউইয়কর্  িসিটেক েভাটািধকার আইেনর ধারা 5 অনুসাের মািকর্ ন 
যু�রাে�র িবচার িবভাগ েথেক এর মানিচ�গিলর অি�ম ছাড়প� েনওয়ার �েয়াজন েনই।
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জনসংখয্া িবচুয্িত
উপ�ািপত এক বয্ি� এক েভাট মতবাদ অনুসাের জনসংখয্ার ে�ে� 
েজলাগিল েমাটামুিট সমান হওয়া উিচত, িক� NYC কাউি�ল েজলাগিলেক 
এক �র িবচুয্িতর অনুমিত েদওয়া হেয়েছ--আইন একিট "পাঁচ শতাংশ 
িবচুয্িত" িনয়ম �দান কের।

কাউি�ল েজলাগিলর গড় জনসংখয্া হল 172,882. এই পাঁচ শতাংশ 
িনয়েমর অনুসাের, সবেচেয় কম জনবহল েজলা এবং সবর্ািধক জনবহল 
েজলার মেধয্ পাথর্কয্ পাঁচ শতাংেশর েবিশ হেত পারেবনা। উদাহরণ�রপ, 
যিদ সবেচেয় কম জনবহল েজলািটর জনসংখয্া হয় 168,900 (গেড়র েচেয় 
�ায় 2.3% কম) তাহেল সবর্ািধক জনবহল েজলািটর জনসংখয্া 177,549
(গেড়র েচেয় �ায় 2.7% েবিশ) এর অিধক হেত পারেবনা।
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িসিট চাটর্ ােরর মানদ�
িসিট চাটর্ ার এছাড়াও চায় েয েজলা মানিচ� েযন 
েভাটািধকার আইন (VRA) �ারা সুরি�ত জািতগত 
এবং ভাষাগত সংখয্ালঘু েগা�ীগিলর "নয্াযয্ এবং 
কাযর্কর �িতিনিধ�" িনি�ত কের।

অিতির�ভােব, চাটর্ ার কিমশেনর কােছ চায়:

েজলাকরেণ দরকারী িবষয়ব�

1 আেশপােশর এলাকা এবং কিমউিনিটগিল 
অ�ত রাখা।

2 েজলাগেলােক িনিবড় রাখা।

3 �সওভার েজলাগেলােক সীিমত করা।

4 একই রাজৈনিতক দেলর েভাটারেদর কাযর্কর 
�িতিনিধ� �াস করার উে�েশয্ এই ধরেনর 
েভাটারেদর িবভ� করা এিড়েয় চলা।

5 অ�ুত আকৃিতর েজলাগিল এিড়েয় চলা।
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েজলাকরেণ দরকারী িবষয়ব�
(চলেব)

• সংল� েজলাগিল। চাটর্ ােরর চাওয়া হে� �িতিট েজলােকই সংল� হেত হেব। যখনই েকান 
েজলার একিট অংশেক জল �ারা পৃথক করা হয়, েসখােন অবশয্ই একিট েসতু, টােনল, 
�ামওেয় বা িনয়িমত েফির পিরেষবা �ারা একিট সংেযাগ রাখেত হেব।

• �সওভার েজলাগিলেত সীমাব�তা। যিদও েজলাগিলর বেরা লাইন অিত�ম করা উিচত 
নয়, "যিদ একিট েজলা দিুট বেরােত অ�ভুর্ � হয়, তেব অনয্ েকােনা েজলা একই দিুট 
বেরােত অিত�ম করেত পারেব না।"



NYC েজলাকরণ কিমশন 101: এ �াইমার �াইড নং 12 েমাট 17

জন িনেবশ
• কিমশন পুণঃেজলাকরণ �ি�য়ার মেধয্ জনসাধারেণর ইনপুট বা িনেবশেক অ�ভুর্ � করার জনয্ 

িনেবিদত।

• জনসাধারণ এভােব অংশ�হণ করেত পাের বা তােদর িনেবশ বা ইনপুট েশয়ার করেত পাের:

o গণশনািনেত সা�য্ �দান কের
o সা�য্, publictestimony@redistricting.nyc.gov এই িঠকানায় ইেমইল কের
o সা�য্, 253 Broadway, 3rd Floor, New York, NY 1007 এই িঠকানায়
ডাকেযােগ পািঠেয়

o িনেজই িনেজর মানিচ� ৈতরী করেত Districtr বয্াবহার কের

• িনউ ইয়কর্ বাসীরা তােদর িনজ� কিমউিনিটর বয্াপাের িবেশষ�, এবং িসিট কাউি�ল েজলার
লাইনগিল পুনরায় আঁকেল কিমশেনর উিচৎ তােদর কথাও েশানা।

mailto:publictestimony@redistricting.nyc.gov
https://districtr.org/event/NYC2022
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সময়সীমা
চাটর্ ার েজলাকরন �ি�য়ার জনয্ িকছু িনিদর্� সময়সীমা �দান কের –
উদাহরণ�রপ, কাউি�েল খসড়া মানিচ� জমা েদওয়া, পিরক�নাগিল
জনসাধারেণর পিরদশর্ন ও ম�েবয্র জনয্ উপলভয্ করা, এবং সংেশািধত মানিচ� 
জমা েদওয়ার িবিভ� সময়সীমা রেয়েছ।

এই সময়সীমাগিল যুি�স�তভােব বাড়ােনা েযেত পাের যােত েজলাকরণ কিমশন 
জনসাধারেণর ইনপুটেক িবেবচনায় েনয় এবং আইন েমেন চেল এমন েজলার 
মানিচ� আঁকেত তার ল�য্ অজর্ ন করেত পাের।

একিট চূড়া� পিরক�না জমা েদওয়ার জনয্ কিমশেনর সময়সীমা হল 7ই িডেস�র, 
2022
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NYC েজলাকরণ কিমশন কয্ােল�ার
(পিরবতর্ ন সােপে�)

পযর্ায় তািরখ

পাঁচিট বেরার গণশনািন 25 েম, 27 ও 29 জনু, 6 ও 7 জলুাই

�াথিমক পিরক�না �কােশর জনয্ কিমশেনর েভাট 15ই জলুাই

পাঁচিট বেরার গণশনািন

(িবকাল 5:30টা েথেক রাত 9টা, যিদ না অনয্
েকােনাভােব বলা থােক)

16 আগ� (Qeens – িমউিজয়াম অফ দয্ মিুভং ইেমজ)

17 আগ� (Bronx – Lehman College, িসিট ইউিনভািসর্িট অফ িনউ ইয়কর্ (City 
University of New York, CUNY))

18 আগ� (Staten Island – Borough Hall)

21 আগ� (Brooklyn – Medgar Evers College(CUNY))-িবকাল 3:30টা েথেক
রাত 7টা

22 আগ� (Manhattan – Schomburg Center for Research in Black Culture)

িসিট কাউি�েলর কােছ পিরক�না জমাদান 22 েসে��র
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�ি�য়া

গণশনািনর �থম রাউ�

খসড়া পিরক�নার উপর েভাট িদেত 
কিমশেনর জনসভা

গণশনািনর ি�তীয় রাউ�

চূড়া� পিরক�নার উপর েভাট
িদেত কিমশেনর জনসভা

িসিট কাউি�েলর কােছ
পিরক�না জমাদান

কিমশন কতৃর্ ক িসিট �াকর্ েদর কােছ
চূড়া� পিরক�না জমাদান

কিমশেনর জনসভা
কিমশন কতৃর্ ক 
সংেশািধত 

খসড়া �কাশ

গণশনািনর 
তৃতীয় রাউ�

কিমশেনর জনসভা

কিমশন কতৃর্ ক িসিট �ােকর্ র 
কােছ চূড়া� পিরক�না জমাদান

িসিট কাউি�ল 
কতৃর্ ক 

পিরক�না 
িবেবচনা করা

কাউি�েলর 
আন�ুািনক 
আপিত্ত

িসিট কাউি�েলর
অনেুমাদন বা
িনি�য়তা
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সং�ান
• Preliminary Plan (�াথিমক পিরক�না)

• Districtr – Build your own City Council district (েজলা - আপনার 
িনেজর িসিট কাউি�ল েজলা ৈতির করন!)

• NYC Department of City Planning Census Maps (NYC নগর
পিরক�না িবভােগর আদমশমারীর মানিচ�)

• Current City Council Maps (বতর্ মান িসিট কাউি�ল মানিচ�)

• NYC Open data (NYC উ��ু উপাত্ত)

https://www1.nyc.gov/site/districting/maps/maps.page
https://districtr.org/
https://www1.nyc.gov/site/planning/planning-level/nyc-population/2020-census.page
https://council.nyc.gov/districts/
https://opendata.cityofnewyork.us/
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51িট িসিট কাউি�েলর মানিচে� সা�য্ জমা িদেত
চান এমন েয েকউ কিমশনেক
publictestimony@redistricting.nyc.gov এই
িঠকানায় িলখেত পােরন।

nycredistricting@redistricting.nyc.govnyc.gov/districting

mailto:publictestimony@redistricting.nyc.gov
mailto:nycredistricting@redistricting.nyc.gov
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